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 آموخت فکرتبه نام آن که جان را 
 

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهاند

 دانشکده پرستاری و مامایی

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :شرح درس

اين درس دانش و مهارت الزم را براي تعامالت اجتماعي در چهار چوب ارتباطات گروهي خصوصاً حل مشكالت به 

موقعيت هاي باليني، آموزشي و مديريتي افزايش مي دهد. هم چنين مداخالت روان پرستاري سيستماتيك را در  روش

خانواده در دوران هاي مختلف زندگي و نيز بحران در خانواده با ايجاد يك رابطه موثر با خانواده در  را در مراقبت از

 چهارچوب فرايند پرستاري بكار مي گيرد. سطوح مختلف پيشگيري و در

 کلي:اهداف 

کسب دانش و اطالعات در زمينه اصول گروه درماني و خانواده درماني بر اساس فرايند پرستاري و با بكارگيري نظريه 

 درماني در سطوح مختلف پيشگيري در جهت رفع نيازهاي مددجويان و ارتقاء سالمت آنها. هاي روان

 اهداف رفتاري:

  :باشند قادر رود مي انتظار دانشجويان از دوره انتهاي در

 رود: يدرس از دانشجو انتظار م انيدر پا

  گروه درماني و اهداف گروه را تعريف نمايد. -1

  تاريخچه گروه درماني را شرح دهد.  -2

 نكات الزم در تشكيل گروه ) زمان، مكان و اندازه گروه ( را توضيح دهد.  -3

 روانپرستاریگروه آموزشی 
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 513531  شماره درس:                        مداخالت روان پرستاري گروهي و خانوادگي عنوان  درس: 

                                یواحد، نظر یک نوع و تعداد واحد: 

 فردی پرستاری روان مداخالت  پیش نیاز: دروس

 1402-1401اول نیمسال تحصیلی:         3، ترم ارشد کارشناسي پرستاري،     فراگیران )رشته، مقطع، ترم(:

  دانشكده پرستاريمکان کالس:                                                 16-14         شنبه هاچهار زمان کالس:

 18-16دوشنبه ها  زمان حضور در دفتر کار:                                          دکتر محمد اکبري: مسئول درس

 03137927566:  شماره تماس 

    : akbari129@yahoo.com Email                         
                                           دکتر محمد اکبري  اساتید درس:

 



 2 

 تئوري هاي مربوط به گروه را توضيح دهد.  -4

 گروه درماني ) فرايند گروه مرحله آشنايي ، بررسي و مداخالت در گروه( را بيان کند.مراحل  -5

 نقش ها و مسئوليت هاي رهبر گروه را توضيح دهد. -6

 ارتباط در گروه را شرح دهد. -7

عوامل تسهيل کننده در فرايند گروهي، محدوديت هاي گروه، حل تعارضات درون گروهي، ايجاد درون  -8

 و بينش در گروه را توضيح دهد. آگاهي نگري، خود

 مراحل رشد درون گروهي در مددجو ي رواني )بستري و سرپايي( را توضيح دهد. -9

توان بخشي گروهي و مداخله در گروه هاي فعاليت هاي تفريحي ، درماني ، ورزش و فعاليت درماني و...   -10

 را شرح دهد.

 کاربرد گروه درماني در اختالالت رواني و جايگاه گروه درماني در روان پرستاري را بيان کند.  -11

 بحث گروهي و آموزش به روش گروهي را توضيح دهد.  -12

 اجراي نمايش در نقش هاي مختلف به صورت گروهي را شرح دهد. -13

 تاريخچه خانواده و انواع خانواده را توضيح دهد.  -14

ل تشكيل خانواده، ازدواج، اهميت ، هدف و شرايط کلي و اختصاصي زوجين و اصول مهارت هاي مراح -15

 ازدواج موفق را توضيح دهد. تضمين کننده

خانواده به عنوان نظام باز اجتماعي و عوامل موثر داخلي و خارجي بر آن ) ساختار عملكرد ، نقش  -16

 و نيز نقش ها و وظايف و عملكرد خانواده را شرح دهد. عوامل فرهنگي و اجتماعي ( تصميم گيري، ارتباط

 Health خصوصيات خانواده سالم و مهارت هاي سالم زيستن در خانواده با استفاده از الگوي -17

promotion دهد. را توضيح 

 چرخه زندگي خانواده و اهداف روان درماني خانواده را بر اساس آن شرح دهد.  -18

مختلف در خانواده با تمرکز بر مشكالت کودکان ، نوجوانان ، سالمندان و خشونت  تنش و بحران هاي  -19

 راهكارهاي کاهش تنش و مداخله در بحران را توضح دهد. هاي خانوادگي،
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خانواده ، نظريه هاي کلي رواني، خصوصيات درمانگر، موارد استفاده و انواع روش هاي آن را توضيح   -20

 دهد.

هايي که بر الگوي رفتاري ، ارتباطي ، ساختاري ، احساسي ، سيستمي و اعتقادي خانواده کاربرد نظريه   -21

 زمينه خانواده را شرح دهد. و نظريه هايي که بر

 مراحل روان درماني خانواده ) بررسي، شناخت ، درمان و مداخالت پرستاري را شرح دهد. -22

 با تاکيد بر حل تضاد و نقش ها در خانواده مشكل گشايي در خانواده در سطوح مختلف پيشگيري  -23

Resolution Role Conflict .را بيان کند 

مداخالت روان پرستاري در خانواده داراي بيمار رواني اضطراب، افسردگي، وابستگي به موا مخدر، الكل   -24

 مقاربتي را شرح دهد.. و بيماري هاي

 تماعي و توان بخشي خانواده را شرح دهد.خانواده دچار آسيب اج -25                     

 

 روش تدريس)در جلسات حضوري، آفالين و جلسات آنالين به تفكيك(: 
 ي: سخنراننيدر جلسات آفال

سازماندهنده و پرسش و پاسخ  شيپ ،يسخنران شوند ي: که با هدف رفع اشكال و پرسش و پاسخ برگزار منيجلسات آنال در

 خواهد بود.

 

 تدريس: ابزار مورد نياز
 استفاده از پاورپوينت ، فيلم آموزشي و وايت بورد

 

 وظايف فراگيران )در جلسات حضوري، آفالين و جلسات آنالين به تفكيك(:

  خواهند شد. يبارگزار دينو ي که در سامانه يمحتواها و منابع آموزش ي مشاهده و مطالعه -1

مد و پا ب ريمعتبر نظ يها تياز سا يسيانگل مقاله كي يدرس جستجو نيا يمورد انتظار برا ياصل فياز تكال يكي -2

 . باشد يالسکجلسات  نيعناو تواند منطبق بر سرفصل درس و يبود. عنوان مقاله م خواهد آن دهيترجمه چك

  (نيآفال) دينو ي در سامانه يارسال يها اميپاسخ به پ  -3

 (نيآنال)فعال در کالس  ييپرسش و پاسخ و پاسخگو نيآنال يشرکت در جلسه ها  -4

 شده نييبراساس موضوعات تع قيانجام تحق -5

 

 قوانين و مقررات کالس)در جلسات حضوري، آفالين و جلسات آنالين به تفكيك(:
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 .باشند داشته حضور جلساتهمه  در موقع به فراگيران -1

و طبق مقررات آموزشي دانشگاه رفتار  ميشود نمره کسر نيم جلسه هر ازاي به ، جلسات در مجاز غير غيبت صورت در  -2

  خواهد شد. 

  .شود مي محسوب غيبت کالس به ورود در تأخير تكرار   -3

 از پسنمايند. بهره برداري  مطالب از و نويد مراجعه سامانه ي در شده ارائه محتواهاي به شده تعيين زماني بازه در   -4

  .شود مي لفعا غير محتوا به دسترسي تعيين شده زماني بازه پايان

 غيبت 14 ماده طبق) شد عمل خواهد مربوطه نامه آئين طبق ترم، پايان امتحان ي جلسه در غيبت صورت در   -5

 حذف موجب درس هر امتحان در موجه غيبت و بود هد خوا درس آن در امتحان صفر نمره گرفتن منزله به غيرموجه

 . )شد خواهد آن درس

  .کند اعالم نمره به نسبت خود را اعتراض تواند مي دانشجو سايت در نمره اعالم از پس روز 3 حداکثر   -6

 کالس از جلسه آخرين ،(انگليسي مقاله يك چكيده رجمه)تحاضر درس اصلي تكليف ارائه زمان آخرين  :مهم نكته   -7

 .بود خواهد درس

 

 نحوه ارزشيابي دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابي:

 20نمره از  فعاليت رديف

 يشارکتم  يشرکت و حضور فعال در فضاها 1

 نيو جلسات آنال حضوري

3 

 5 فيتكال 2

 12 ترم انيپاآزمون  4

 20 جمع 

 

 
 اصلي و محتواهاي ضروري يادگيري: منابع

1. Yalom, E. & Leszcz, M. The theory and practice of group psychotherapy. NewYork  

(Last Edition) 

 1380روان درماني و مشاوره گروهي. تهران: نشر چهر ، . ثنايي، باقر . 2

. تهران:  . پاترسون، ج ل. و همكاران. مهارت هاي پايه در خانواده درماني: از مصاحبه اوليه تا خاتمه درمان. ترجمه علي نيلوفري.3

 1391انتشارات ارجمند، 
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. تهران: نشر روان،  رضا حسين شاهي برواتي و همكاران، چاپ دهم،. گلدنبرگ، ايرنه و گلدنبرگ، هربرت. خانواده درماني. ترجمه حميد4

1389 

 جدول زمان بندی کالس

نيمسال اول سال:  نیمسال تحصیلی و  513531  شماره درس: مداخالت روان پرستاري گروهي و خانوادگيعنوان درس: 

 دکتر محمد اکبري اساتید درس:       شنبه هاچهار زمان:   3ترم فراگیران:       پرستاريرشته تحصیلی: 1401-1402

 جدول زمان بندي ارائه برنامه درس
 مدرس فعاليت يادگيري نوع جلسه عنوان جلسه ساعت  /تاريخ رديف

 انواع گروه، تعريف درس، شناسنامه با آشنايي 4/8/1401 1

 مورد در درماني،نكاتي گروه تعريف گروهها،

 درماني، گروه تاريخچه درماني، گروه تشكيل

 گروه فرايند گروه، ساختار گروه، اهداف

 ☒ حضوري

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

 يهااز آموخته يابيارزش

 جوياندانش
دکتر محمد 

 اکبري

نقش ها و مسئوليت هاي اعضا و رهبر گروه،  11/8/1401 2

گروه، عوامل تسهيل  مراحل رشد و پويايي

 حدوديت هايمفرآيند گروهي،  کننده در

 حل تعارضات درونگروه، 

خودآگاهي و  گروهي، ايجاد درون گروهي،

 بينش در گروه

 ☒ حضوري

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

 يريمرور مباحث، درگ

 آموزشي
دکتر محمد 

 اکبري

ارتباط در گروه، مراحل رشد درون گروهي در  18/8/1401 3

 جايگاه گروه درماني در روان مددجوي رواني،

 گروهيپرستاري، توان بخشي 

 ☒ حضوري

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

مشارکت دانشجويان در 

 تدريس
 دانشجويان

گروهي،  بحث گروهي و آموزش به روش 25/8/1401 4

فعاليت، ورزشي و  مداخله درگروه هاي

 تفريحي

 ☒ حضوري

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

مشارکت دانشجويان در 

 تدريس
 دانشجويان

اهداف روان درماني خانواده و انواع خانواده،  2/9/1401 5

خانواده به عنوان  تاريخچه خانواده درماني،

 نظام باز اجتماعي و

 عوامل مؤثر داخلي و خارجي بر آن

 ☒ حضوري

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

مشارکت دانشجويان در 

 تدريس
 دانشجويان

تشكيل  چرخه زندگي خانواده و مراحل 9/9/1401 6

و کارکرد خانواده،  خانواده و نقش ها، وظايف

مهارت هاي سالم زيستن در  خانواده سالم و

 Health با استفاده از الگوي خانواده

promotion 
 

 ☒ حضوري

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

مشارکت دانشجويان در 

 تدريس
 دانشجويان

مراحل آن،  تعريف روان درماني خانواده و 16/9/1401 7

خصوصيات درماني،  نظريه هاي کلي خانواده

آن،  موارد استفاده و انواع روش هاي درمانگر،

خانواده در سطوح  مراحل مشكل گشايي در

 مختلف

نقش ها در  پيشگيري با تاکيد بر حل تضاد و

 خانواده

 ☒ حضوري

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

مشارکت دانشجويان در 

 تدريس
 دانشجويان

روان  خشونت هاي خانوادگي، مداخالت 23/9/1401 8

بيماران رواني،  پرستاري در خانواده داراي
 ☒ حضوري

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

مشارکت دانشجويان در 

 تدريس
 دانشجويان
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بيماري هاي رواني،  خانواده با تمرکز بر

 خانواده با تمرکز بر اختالالت مداخله در

اجتماعي و  رواني، خانواده دچار آسيب

 توانبخشي خانواده

 بر اساس تقویم آموزشتاريخ امتحان پايان ترم: 

 


